GRUNDREGLER:
Bidraget skall utgöra ett stöd till de föreningar som tillhandahåller lokaler för olika
samhälleliga aktiviteter. Bidraget har som mål att täcka del av eventuella
driftsunderskott för den s.k. lokalhållande föreningen/stiftelsen.
1. Föreningen/Stiftelsen förbinder sig att uthyra lokalerna till olika typer av
intressen,
t ex myndigheter, företag, privatpersoner och föreningar oavsett aktivitet eller
föreningstillhörighet.
2. Lokalerna skall kunna förhyras på så sätt att hyresgästen har tillgång till kök &
porslin och själv svarar för matlagning, serveringspersonal, musik etc.
3. Föreningen/Stiftelsen skall tillämpa en fast taxa som föreningen/stiftelsen själv
fastställer. Denna skall delges kommunen årligen.
4. Föreningen/Stiftelsen har rätt att kräva hyra i förskott.
5. Fastighetskontoret avsätter 10% av beviljat bidrag i en renoverings- och
underhållsfond för varje förening.
Fonden skall redovisas separat i föreningens/stiftelsens bokslut och får ej
lyftas utan godkännande av fastighetsnämndens kommitté.
6. Föreningen/Stiftelsen förbinder sig att ej räkna med hyresintäkter eller antal
förhyrningar då Halmstad Kommun är hyresgäst.

Det årliga anslaget i kommunens budget till lokalhållande föreningar fördelas enligt
följande:
1. 50 % av anslagna medel fördelas i förhållande till fastighetens storlek.
Följande ytor får medräknas:
Ytor som är disponibla för ”enstaka uthyrning” inkl. toaletter, foajé, kök och
källare.
Ytor som källarförråd, pannrum, kontorslokal och där det finns fasta
hyresgäster får ej medräknas som t ex lokal som privatperson eller företag hyr
och har egen nyckel till.
2. 25 % av anslagna medel fördelas i förhållande till de hyresintäkter och
uthyrningar föreningen har.
Här får medräknas alla enstaka uthyrningar (förutom den berörda
föreningens/stiftelsens eget sammanträde).

Föreningen skall på fastställd blankett i samband med sin bidragsansökan
ange antal uthyrningar med uppgift om föreningens namn och ansvarig
förhyrare.
En och samma organisation/förening eller privatperson får endast medräknas
som en förhyrning per dag.
Fasta uthyrningar av lokal till företag, privatperson eller förening får ej
medräknas. Uthyrning till Halmstad Kommun får ej medräknas
3. 25% av anslagna medel fördelas i förhållande till antal hyrestillfällen
Uthyrning till Halmstad Kommun får ej medräknas.

